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The Effect Permot Leaves PassijIora foetida L Ethanol Extract As 
Bioinsecticide To Aedes aegypti L 

DEVI ANGGREINI SIMANJUNTAK 

ABSTRACT 

Permot leaf has many benefit as a herbal medicine. Bioinsecticde is one of 
its utility. Since Permot leaf has some active component, saponin, flavanoid, 
alkaloid, so that Permot leaf has bioinsecticide ability. The purpose of this 
experiment is understanding bioinsecticide ability of Permot leaf ethanol extract 
which gain from the corelation between concentration and the rate of mosquitoes 
mortality in 10 minutes after spraying. 480 samples of Aedes aegpyti mosquitoes 
are used in this experiment. Divided in to six groups of experiment, which is one 
cc transflurin (control), 0.1 % PEG (control), 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, 
2000 ppm. Each box experiment was spraying one cc Permot leaf ethanol extract 
solution, contained twenty mosquitoes and replicated four times. The result of 
experiment the mortalities in 10 minutes after spraying of bioinsecticide. From the 
One-Way ANOVA test, resulted p value 0,000. From Linier Regression test, 
resulted A Constant value = 7,940, B extract concentrate (%) value = 0,025 and 
regression formula is Y= 7,940 + 0,025X. The conclusion ofthe study that Permot 
leaf ethanol extract have bioinsecticide ability to Aedes aegypti and resulted LCso 
is 1682,4 ppm concentrate. 
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RINGKASAN 


Devi Anggreini Simanjuntak. Di negara-negara yang sedang berkembang 

seperti Indonesia, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui nyamuk masih 

merupakan masalah yang cukup penting. Penyakit yang ditularkan melalui 

nyamuk tersebut antara lain Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan 

Filariasis (penyakit kaki gajah). Salah satu upaya pengendalian terhadap penyakit

penyakit tersebut adalah melakukan pengendalian terhadap vektor penyakit 

tersebut. Vektor penyakit yang sampai saat ini sering menimbulkan masalah bagi 

kesehatan khususnya di Indonesia adalah Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypli 

merupakan vektor utama penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

Indonesia (Soemarmo, 1983) 

Salah satu usaha untuk mengendalikan populasi Aedes aegypti yaitu 

dengan penyemprotan insektisida kimia. Pemberian insektisida yang berasal dari 

zat kimia dapat mnimbulkan efek yang kurang baik bagi lingkungan, efek tersebut 

antara lain timbulnya resistensi pada vektor dan menyebabkan pencemaran 

lingkungan oleh insektisida kimia. 

Untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat negatif tersebut, diperlukan 

penggantian insektisida kimiawi sintetis dengan bahan atau insektisida yang lebih 

bersifat ramah lingkungan, salah satunya yang disebut insektisida hayati atau 

biasa disebut bioinsektisida. Pemanfaatan tanaman permot (P. foetida L) sebagai 

bioinsektisida diharapkan tidak menimbulkan keracunan bagi lingkungan maupun 

pengguna. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bioinsektisida ekstrak etanol 

daun Permot (P.foetida) dan konsentrasi antara ekstrak etanol daun Permot 

(P.foetida) dengan kematian nyamuk Aedes aegypti (Linn.). Hasil penelitian 

ekstrak etanol daun Permot (P.foetida) sebagai bioinsektisida diberikan dengan 

empat macam konsentrasi yang berbeda yaitu 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm dan 

2000 ppm yang direplikasikan sebanyak empat kali, kemudian dihitung besarnya 

nilai rata-rata LCso ekstrak Permot (P. foetida) dengan menggunakan program 

Probit. Sebagai kontrol negatif terhadap nyamuk Aedes aegypti (Linn.) dengan 

lama penyemprotan 10 menit yaitu menggunakan 1 cc PEG 0,1% sebagai kontrol 

negatif serta transflutrin 1 cc sebagai kontrol positif . Pada setiap konsentrasi 

dilakukan 4 kali ulangan. Kematian nyamuk dihitung setelah ] 0 menit 

penyemprotan. 

Rancangan yang digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

ulangan sebanyak empat kali. Dari data jumlah kematian nyamuk Aedes aegypti, 

dilakukan analisis data dengan One-way ANOV A, Uji jarak Berganda Duncan 

dan Regresi Linier. 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsentrasi ekstrak daun Permot 

(P. foetida) 500 ppm mempunyai rata-rata kematian nyamuk sebanyak 

20.l650±2.51147; konsentrasi 1000 ppm mempunyai rata-rata kematian 

28.2800±1.98608; konsentrasi 1500 ppm mempunyai rata-rata kematian 

41.3750±4.35673 ; konsentrasi 2000 ppm mempunyat rata-rata kematian 

56. 1250±4.63477. 
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Pada perhitungan uji One Way ANOVA yang telah dilakukan, didapatkan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 (signifikan bila nilainya < 0,05). Hal ini berarti 

bahwa terbukti secara meyakinkan ekstrak etanol daun Permot memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kematian nyamuk Aedes aegypti 

setelah perlakuan. Sedangkan untuk mengetahui perlakuan yang saling berbeda 

secara signifikan diantara berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun Permot maka 

dilakukan uji Post Hoc dengan cara Duncan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan diantara berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun Permot memberikan 

basil yang berbeda nyata. 

Untuk memperkirakan jumlah kematian nyamuk sesuai dengan besarnya 

konsentrasi dilakukan uji statistik dengan metode regresi linier. Didapatkan nilai 

A Constant 7,940 dan nilai B konsentrasi daun permot 0,025. Dari nilai A 

Constant dan B Konsentrasi daun permot dapat dibuat persamaan regresi y 

7,940 + 0,025X; y adalah jumlah nyamuk Aedes aegypti yang mati dan x adalah 

konsentrasi (ppm) ekstrak daun permot. Hal ini menunjukkan bahwa kematian 

nyamuk Aedes aegypti mencapai 50% saat konsentra<;i ekstrak etanol daun 

Permot mencapai 1682,4 ppm. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun 

Permot (P. foetida) dapat digunakan sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes 

aegypti. 
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